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Slovo starosty

Na této stránce je zvykem informovat občany prostřednictvím slova
starosty. Dnes budeme občany o dění ve městě informovat také, tentokrát formou rozhovoru. Je tomu měsíc od voleb, kdy do čela města
usedl opět starosta Alexandr Terek.

2

–– Slovo starosty

3

–– U nás ve městě

5

–– Tepelné hospodářství

7, 11 –– Školství
8

–– Z historie města

10

–– ZUŠ

12

–– Kulturní kalendář

13

–– Důležité kontakty

Vydalo Město Horní Slavkov
Vyšlo 7. prosince 2018, ročník VIII, číslo 11
Náklad 2 700 ks, zdarma
Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
Odpovědný redaktor: Jana Wiedová
e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz
Redakční rada: Alexandr Terek, Mgr. Bc. Martin Stark,
Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Soňa Kvasničková, Mgr. Eva Heppnerová
Za správnost článku včetně gramatiky zodpovídá autor.
Grafika a tisk: MEDIA a.s., t: 739 544 446, e: kalabova@mediaas.cz
Uzávěrka příštího čísla: 10. 12. 2018, uzávěrka inzerce 12. 12. 2018
Registrováno referátem kultury OÚ v Sokolově
pod číslem: kult. MK ČR E 12589

www.hornislavkov.cz

Pane starosto, jsou sice dva měsíce od voleb do zastupitelstva
města, jak byste zhodnotil výsledek voleb?
Předně bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří mně nebo celé
kandidátce NEZÁVISLÍ projevili svou důvěru a dali hlas právě nám.
Poděkování však patří všem, kteří k volbám přišli. Bohužel jich nebylo
mnoho. Volební účast 36% je opravdu málo. Nevím, čím to je?! Jestli
se lidé, kteří k volbám nepřišli záměrně zříkají zodpovědnosti rozhodnout o budoucnosti města, ve kterém žijí nebo jsou již natolik spokojení, že nechtějí svůj názor projevit. Volby na malém městě nejsou
tolik o politických stranách, ale spíše o lidech, navíc se tu všichni
známe. Když pominu malou volební účast, mám z výsledku velikou
radost. Netajil jsem se, že chci ve funkci starosty pokračovat nadále.
Jednak mě tato práce baví a máme zrovna spoustu rozpracovaných
projektů, u kterých mohu díky vítězství ve volbách být a podílet se na
jejich úspěšné realizaci.
Do funkce starosty jste byl zvolen poprvé v roce 2014, letos jste
byl zvolen opět. V roce 2014 jste šel do této funkce jistě s nějakými představami, jak se odlišovaly od reality?
Pohled „zvenku“ na fungování města a městského úřadu se velmi liší
od reality. Je nezatížený spoustou zákonů, právních předpisů, norem,
správních lhůt apod. Tomu všemu se musím neustále učit. To je jedna z věcí, která mě na této práci baví, učím se stále něčemu novému.
Nejen já, ale všichni kdo „na městě“ pracují. Mohlo by se zdát, že zde
řešíme stále to samé, ale opak je pravdou. Každý realizovaný projekt,
žádost nebo životní situace občana má svá specifika. Často se stává, že daná problematika je i pro nás úplně nová, ale jsme tu právě od
toho, abychom hledali řešení i v těchto složitých a pro nás doposud
neznámých situacích.
Jak byste zhodnotil Vaše předchozí čtyřleté volební období?
Podařilo se nám zrealizovat hodně investic ve městě. Byli jsme velmi úspěšní v čerpání dotací. To jsou věci, které jsou ve městě vidět
na první pohled. Je však mnoho práce všech pracovníků městského
úřadu, která není tolik vidět, ale je pro město neméně důležitá. A pak
jsou třeba věci, kterých si myslím nikdo moc nevšimne a přitom je
považuji za velký úspěch. Zmínil bych třeba koncesní řízení na provozovatele CZT (centrální zásobování teplem - kotelna). Za tím jsou
desítky hodin práce mnoha lidí, nekonečné pročítaní stovek stran zadávací dokumentace a návrhu smlouvy, aby nám neunikla nejmenší drobnost. Výsledkem je jedna z nejnižších cen tepla v republice.
Soutěží jsme snížili cenu tepla o sto korun za GJ. Máme velmi dobře
nastavenou smlouvu, která zamezí prudkému zvýšení ceny tepla. To
je jeden z velkých úspěchů minulého volebního období, protože tím
šetříme několik stokorun v peněžence občanů. Dalším úspěchem je
zpětné získání pozemků kolem kostela sv. Jiří včetně budovy fary po
velkém pátrání v dokumentech mnoho let nazpět.

Jaké nejvýznamnější investice ve městě byly z Vašeho pohledu
provedeny?
Určitě nová školní jídelna, která vyřešila letitý problém. Úpravy ve starém městě, které jsou pevně doufám začátkem komplexní obnovy
této historické části města. Kounice, která má nové chodníky, parkoviště a veřejné osvětlení. Chodník k mateřské škole v Dlouhé ulici, kde děti donedávna musely chodit po silnici. Regenerace sídliště
v ul. Poštovní - Školní, kde projekt vznikl ve spolupráci s architektem
na základě požadavků samotných občanů. A nemohu opomenout
KODUS. Přestavbou chátrajícího objektu jsme vytvořili skvělé bydlení
pro seniory a tělesně postižené občany a co je důležité, obyvatelé
KODUSu si nové bydlení pochvalují.
Nedávno byla publikována na webových stránkách města informace o budování kogeneračních jednotek, povězte nám o tom více?
Je to velký technologický posun kupředu v rámci našeho tepelného
hospodářství. Kogenerace je kombinovaná výroba elektřiny a tepla.
V podmínkách města je palivem zemní plyn, který bude přes turbínu
vyrábět elektřinu do veřejné sítě při současné výrobě odpadního tepla, které bude využíváno k ohřevu teplé vody a vytápění.
Díky tomu prodloužíme životnost stávajících plynových kotlů a z pronájmu pozemku pro kogenerační jednotky bude mít město pravidelný roční příjem 1,39 mil. korun. Také to bude mít vliv na stabilizaci
ceny tepla. Investorem je skupina ČEZ.
Co by se mělo nebo, co se bude ve městě měnit v následujícím
období?
Úkolů je před námi mnoho a během jednoho volebního období se ani
nedají všechny stihnout. Máme ve městě několik chátrajících budov,
pro které musíme najít využití a sehnat finanční prostředky na jejich
opravu. První přijde na řadu dům č.p. 653 v Dlouhé ulici. Máme na
něj podanou žádost o dotaci v rámci regenerace starých brownfieldů. Pokud budeme úspěšní přestavbou za cca 30mil. vznikne nový
„dům služeb“ nebo jinými slovy „obchodní centrum.“ Své místo zde
najdou obchody, drobné služby např. kadeřník, pedikůra/manikůra
apod., drobná řemeslná výroba a také kanceláře. Pracujeme na projektové dokumentaci k domu č.p. 661 (bývalý dětský domov). Zde
plánujeme soustředit bezbariérové ordinace lékařů v přízemí objektu
a dále v patrech ubytovací zařízení pro školy v přírodě, nebo sportovní kluby. Opět hovoříme o investici v řádu desítek milionů korun,
kterou bez dotačních prostředků velmi těžko zrealizujeme. V tomto
případě chceme žádat z připravovaného programu Ministerstva pro
místní rozvoj v rámci RESTARTu (pomoc pro strukturálně postižené regiony). Budeme pokračovat v regenaraci sídliště. Jednak v té
horní „panelové části,“ kde už postupně stavíme a také v dolní tzv.
1. etapa sídliště, kde jsme ve fázi studie, na základě které začneme
projektovat a věřím, že do dvou let i stavět. Chceme také pokračovat
obnovou starého města. Uvidíme, jestli se nám podaří odkup dalších
nevzhledných domů tzv. deskobaráků za přijatelnou cenu, abychom
je mohli odstranit. Samozřejmostí jsou běžné opravy a údržba města. Návštěvníci, kteří k nám jezdí si všímají, jak máme město uklizené
a vyzdobené. V létě květinami, v zimě vánočním osvětlením. To jsou
standardy, které chceme držet a ještě zdokonalovat.
Jaký největší nedostatek ze strany státu dopadá do života města?
Zde budu stručný, je to neustále rostoucí byrokracie, kdy pro jeden
papír popíšeme někdy dalších deset. Neustálá změna legislativy
a bohužel většinou k horšímu. Náš stát si většinu komplikací tvoří
sám. Nejinak je tomu i s předpisy Evropské unie, kde naši zákonodárci jdou daleko nad rámec požadavku. To samé kolem evropských
dotací, i zde si to sami zbytečně komplikujeme.
Bezpečnost ve městě zajímá mnoho občanů, jaká vlastně je v Horním Slavkově?
Když se podíváme do statistik kriminality v našem městě, zjistíme,
že je u nás v podstatě bezpečno. K závažné kriminalitě u nás nedochází. Jedná se spíše o drobné přestupky, vandalismus, sousedské
rozepře apod. Ostatně toto zjištění vyplynulo i z průzkumu bezpečU nás ve městě

nosti mezi občany, který probíhal v roce 2016. Pokud nahlédneme do
výsledků dotazníkového šetření v rámci regenerace sídliště zjistíme,
že 70% lidí, kteří dotazník vyplnili se cítí na sídlišti bezpečně. Myslím,
že primárně se musíme soustředit na zvyšování pocitu bezpečí. Přidávat veřejné osvětlení do neosvětlených částí města, modernizovat kamerový systém a rozšířit kamerové body do problematických
míst. Občany mohu ubezpečit, že spolupráce s obvodním oddělení
PČR je intenzivní a bezproblémová.
Co Vás v souvislosti s řízením města potěšilo?
Těžko něco vyzdvihnout. Samozřejmě mám radost z každého
úspěšně dokončeného projektu, splněného úkolu. Těší mě setkávání
s občany. Při gratulacích seniorům je to vždy velmi milé, zajímavé
a také poučné povídání. Mám možnost setkávat se a spolupracovat
s inspirativními lidmi. U nás ve městě je mnoho lidí, kteří nezištně pomáhají druhým, pořádají různé akce a události. A samozřejmě potěší
pochvala od občanů.
A naopak, co zklamalo?
Nic mě nenapadá. Jsem věčný optimista, ty špatné zkušenosti hned
zapomínám a vytěsňuji. Spíš mě občas něco naštve nebo rozčílí. Na
druhou stranu takové věci beru jako výzvu. Když mi něco vadí nebo
mě to štve, zhodnotím, zda jsem schopen s tím něco udělat, pokud
ano jdu do toho. V opačném případě to beru jako zkušenost.
Máte nějakou úsměvnou příhodu z výkonu funkce?
Možná to vypadá, že řeším stále jen nějaké problémy, ale zažívám
spoustu úsměvných situací. Bohužel si teď nevybavím žádnou, kterou bych vysypal z rukávu.
Myslíte si, že stát poskytuje městům dostatečnou podporu v jejich
rozvoji?
Při této otázce mi ihned naskočí finance, kterých není nikdy dost.
A pak problémy, které jsem již popisoval. Také si myslím, že by stát
mohl na obecní úřady přenést daleko více odpovědnosti a umožnit
poskytovat daleko více služeb. Celé předchozí čtyři roky jsem usiloval o možnost vydávat občanské průkazy na našem úřadě. Přes
veškerou snahu a intervence je to bez vůle státu nemožné. To je
jen jedna z mnoha služeb občanům, které bychom rádi poskytovali
a nemůžeme. V tomto ohledu je určitě velký prostor ke zlepšení. Přenést veřejnou správu z „okresních“ úřadů blíže občanům do menších
měst, aby nemuseli někam dojíždět.
Starosta má pro realizaci úkolů tým lidí - zastupitelů, úředníků, ředitelů městských organizací, jak hodnotíte jejich práci?
Mám velké štěstí a výhodu, že mám kolem sebe skvělý tým lidí, úředníků, spolupracovníků, kteří naší společné práci a její prospěšnosti
pro město a občany věří stejně jako já. Jsem za to moc rád a vděčný.
Velké poděkování patří všem zastupitelům, se kterými jsem v minulém volební období spolupracoval. Jednání s nimi byla vždy věcná
a konstruktivní. Stejně kvalitní byla také spolupráce s radními. Těm
patří obrovské díky. Pravidelně každých 14 dní jsme řešili spoustu
problémů a vždy jsme našli shodu. Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo a rada bude fungovat stejně efektivně a jednání se ponesou
v přátelském duchu, byť se ne vždy na všem shodneme. Zaměstnanci úřadu jsou již ustálený pracovní tým, se kterým spolupracuji dlouhodobě, takže vím jak skvělí, pracovití a odborně znalí lidé to jsou.
Na další spolupráci s nimi se těším. Doufám, že tomu bude i naopak!
Se starostou rozmlouval Jiří Mesner

Den se starostou

Den se starostou se koná 19. 12. 2018 od 16.00 do 17.30 hod.
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Policisté z Karlovarského kraje radí:
Buďte opatrní v předvánočním čase
na své peněženky a cennosti
S blížícím se vánočním časem stoupá i riziko kapesních krádeží.
Buďte obezřetní, abyste se nestali obětí krádeže. Své věci mějte,
pod neustálým dohledem, neboť zkušenému kapsáři postačí jen
okamžik k tomu, aby Vám odcizil peníze, doklady či cennosti, ale
třeba i celou kabelku. Z tohoto důvodu je dobré nosit finanční hotovost odděleně od dokladů a platební karty.
Při nakupování vánočních dárků mějte své kabelky či batohy pod
neustálým dohledem. Svá příruční zavazadla nepokládejte ani na
nákupní vozíky a mějte je vždy řádně uzavřená. Nepodceňujte ani
moment, kdy ukládáte nákup do vozidla. Peněženku či kabelku mějte vždy pod dohledem.
Také na vánočních trzích buďte opatrní. Kapsáři využívají místa,
kde se pohybuje větší množství lidí a Vaše nepozornost jim nahrává
k tomu, aby Vás okradli. To, že Vám chybí peněženka či mobil můžete zjistit, až ve chvíli, kdy budete chtít odcizenou věc použít. V tlačenici věnujte pozornost svým kapsám a peněženku s penězi i mobilní
telefon ukládejte do vnitřních kapes, např. bundy či kabátu. Nenoste
peníze a další cennosti např. v batohu na zádech, kam nevidíte. Dávejte také pozor na ty osoby, které mají přes ruku hozenou bundu či
kabát nebo drží v ruce klobouk. Zloději tento trik rádi používají, aby
zakryli svůj úmysl krást před zraky okolí.
Obezřetní však buďte i při placení nebo výběru z bankomatu, zejména při zadávání PINu se podívejte, zda Vás někdo nesleduje. PIN
nikdy nenoste dohromady s platební kartou!
Kapesní zloději v mnohých případech nepracují sami, ale prostřednictvím organizovaných skupin. Tyto skupiny mohly přijet páchat
svá protiprávní jednání z různých koutů republiky ba dokonce ze zahraničí. To jak k okradení dojde, mají pachatelé domluveno mnohdy
dlouho před tím, než si svou oběť vůbec vytipují. V případě, že se
stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
nprap. Kateřina Krejčí

Gratulace
V listopadu oslavil pan Karel Urban krásných 93 let. K přání stálého
zdraví a spokojenosti od celé rodiny se připojil také starosta města
a členka SPOZ.

Hrátky s LOGIKOU – vyhodnocení
V roce 2018 se soutěže zúčastnilo (e-mailem odpovědělo alespoň v jednom kole) 75 soutěžících. Další lidi řešili otázky doma
nebo ve škole při hodinách matematiky. Jsem rád, že vás logické
úlohy baví a řešíte je. I díky této aktivitě postoupili 3 žáci Základní
školy Horní Slavkov, Školní ulice do krajského kola Logické olympiády, kde rozhodně nezklamali.
V soutěži vyhráli:
1.místo Gabriela Zalubilová
2.místo Lea Sokolová		
3.místo Stanislav Brendl		
František Kottner

QUARTU
KATAMINO
V KOSTCE
V KOSTCE

Děkuji všem za účast, přeji krásné prožití vánočních svátků a těším se na odpovědi v příštím roce.
Ing. Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR

správné odpovědi za měsíc listopad:
1. úkol : řidič, topič, pekař, tesař, cukrář, hudebník, jeřábník, mikrobiolog, poštovní doručovatel, školní inspektor
2. úkol : sobota, úterý, sobota, sobota, pátek
3. úkol : 12 hodin

Město Horní Slavkov nabízí
k dlouhodobému pronájmu
volné nebytové prostory
Nebytové prostory o celkové výměře 101,64 m2 v budově
č. p. 635, na pozemku p. č. 916 v ulici Dlouhá, Horní Slavkov (dosud užívané jako pobočka banky).
Prohlídka prostor možná, po telefonické domluvě.
Další informace k dispozici na MěÚ Horní Slavkov odbor správy
bytových a nebytových prostor nebo na telefonních číslech:
602 123 366, 725 430 562.
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Výhodnou a stabilní cenu tepla
Odečty tepla a vodoměrů
že v níže uvedených dnech budou provedeny odečty
zajistí městu kogenerační jednotky Oznamujeme,
vodoměrů studené a teplé vody v bytech pracovníky Městského
úřadu Horní Slavkov - panem Ludvíkem Halašim a panem Manfreod ČEZ ESCO
dem Bokorem, v době od 15:30 do 18:00 hod. Pracovníci se prokáží
V předchozích dnech jsme vás informovali o pracích v centrální výtopně města. V jejich důsledku probíhají krátkodobé odstávky v dodávkách plynu a elektrické energie, za dočasné snížení komfortu se
ještě jednou omlouváme. Věříme však, že proměna, kterou tepelné hospodářství města Horní Slavkov nyní prochází, bude k užitku
a spokojenosti všech odběratelů.
Především se jedná o stabilizaci cen tepla do budoucna, zatímco
v jiných městech už pozorujeme jejich růst. Druhou výhodou je modernizace zásobování teplem, což se rovná stabilnějším dodávkám
tepla a omezení poruchovosti. Proto provozovatel systému zásobování teplem, společnost ČEZ ESCO, buduje v sousedství stávající
městské kotelny v ulici Hornova dvě moderní kogenerační jednotky,
každou s elektrickým i tepelným výkonem 2 MW.
Kogenerační jednotky (z anglického slova cogeneration, tedy spolu-výroba) jsou vlastně minielektrárnami a miniteplárnami, kde se společně vyrábí elektřina i teplo. Zatímco u klasických elektráren uniká
teplo bez využití do okolí, kogenerační jednotka ho dále využívá.
Kogenerační jednotky jsou moderní technologií, která šetří palivo
a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 procent. V praxi to znamená nejen finanční úsporu, ale i vyšší ekologičnost a omezení úniku škodlivých látek do ovzduší. Jako
palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí.
Řešení dodávek tepla s pomocí kogenerace tedy městu přinese
v době zdražování energií nejen výhodu znamenající stabilizaci
nízkých cen tepla i do budoucna, ale navíc i nájem za pozemky, na
kterých kogenerace stojí a které si ČEZ ESCO od města pronajímá.
„Delší dobu jsme přemýšleli, jak modernizovat technologii výroby
tepla v naší plynové kotelně. V roce 2017 jsme společnost ČEZ
ESCO v rámci koncesního řízení vybrali jako strategického partnera pro následujících 10 let. Tato spolupráce přinesla jednak výrazné
snížení ceny tepla, jednak otevřela městu nové možnosti,“ říká starosta města Alexandr Terek.
V současné době probíhá stavba obou kogeneračních jednotek, která bude hotova v prvních měsících roku 2019. Zahájení provozu se
očekává na jaře příštího roku.
ČEZ

průkazkou zaměstnance Městského úřadu a také občanských průkazem. Odečty si zajišťuje město vlastními zaměstnanci a nezmocňuje k tomu žádnou jinou osobu či firmu!!
Žádáme všechny uživatele bytu o umožnění přístupu do bytu za
tímto účelem, a to v celém uvedeném časovém rozmezí odečtů.
Odečty budou provedeny v následujících dnech u těchto bytových
domů:
10. 12. 2018
Poštovní 648, Zahradní 658
12. 12. 2018
Nad Výtopnou 932, 933 a Na Vyhlídce 934
17. 12. 2018
Na Vyhlídce 935, Nad Výtopnou 936 a 937
19. 12 .2018
Dlouhá 627, Dlouhá 630

Kontakt:
723 959 335
Manfred Bokor, technik odboru správy bytových
		
a nebytových prostor
728 404 708
Ludvík Halaši, technik odboru správy bytových
		
a nebytových prostor
Odbor správy bytových a nebytových prostor MěÚ

Sbírka na kostel sv. Jiří
Město Horní Slavkov je vlastníkem kostela sv. Jiří od roku 2009. Od té
doby každým rokem investujeme do jeho rekonstrukce přes 1 mil. Kč.
Velmi příjemné je zjištění, že lidé by se rádi podíleli na jeho rekonstrukci finančním darem a proto vyhlásilo město v roce 2016 veřejnou
sbírku na rekonstrukci kostela sv. Jiří s trváním na dobu neurčitou.
Přispívat do sbírky lze vložením finančních prostředků do pokladniček umístěných v recepci městského úřadu a v lékárně nebo na
transparentní bankovní účet č. 4182287329/0800. Vaše příspěvky
i výše celkových příspěvků lze sledovat na stránkách města (trvale
viditelný odkaz je na titulní stránce). Ode dne vzniku sbírky bylo vybráno 50 816 Kč.
Finanční odbor MěÚ

Poděkování

Chtěla bych tímto poděkovat jménem kynologického klubu městu Horní Slavkov za poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na
celoroční činnost zejména na provoz našeho klubu.
Ilona Třasáková, předseda organizace

Bývalá ředitelka Základní umělecké
školy pravomocně odsouzena
V zářijovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o tom, že bývalá
ředitelka naší Základní umělecké školy Olga Müllerová byla nepravomocně odsouzena Okresním soudem v Sokolově za přečin porušení
povinnosti při správě cizího majetku a zločin zpronevěry, za což jí byl
uložen podmíněný trest v délce 30 měsíců. Krajský soud v Plzni trest
změnil na 30 měsíců odnětí svobody ve vězení s ostrahou a zároveň
uložil náhradu škody. Podezření v hospodaření uvedené školy zjistila
radnice v roce 2013 v rámci běžné kontroly jejího hospodaření.
tajemník

U nás ve městě
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Areál bývalé kotelny je navržen
pro revitalizaci
Kotelna na tuhá paliva včetně bezprostředního okolí přestala sloužit svému účelu, když byla vybudována kotelna zcela nová, plynová.
Stav budovy bývalé kotelny je již žalostný a zasluhuje si určení nového využití. Fakt, že kotelna je z masivního betonu však po celou dobu
oddalovalo rozhodnutí, co s ní dál, protože bylo vždy jasné, že její
likvidace a likvidace odpadu z ní bude nákladné (odhad byl cca 5 mil.
Kč). V následujícím období by měly být vypisovány dotační tituly pro
likvidaci starých průmyslových zátěží, proto připravilo město v předstihu studii využití celého areálu. Navrhuje se v něm provést nejen
demolice, ale i stavební úpravy současných objektů pro jejich další
podnikatelské využití. Samotný komín již svou funkci sice neplní, ale
i přes povolení k jeho demolici dojde pravděpodobně k jeho ponechání pro plnění jiných funkcí (je užíván např. mobilními operátory).
Odbor majetku a investic MěÚ

BERNARD´S CUP - 36. ročník

Lyžařský vlek
V následujících měsících, pokud bude dostatečně vysoká sněhová pokrývka, bude opět v provozu lyžařský vlek. Informace o provozu vleku
naleznete na webových stránkách města:
www.hornislavkov.cz/mesto/kultura-sport-volny-cas/lyzarsky-vlek-/.
PROVOZNÍ DOBA:
Pracovní dny:

odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

Pátek:

odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

So+Ne:

dopoledne 10:00 – 13:00 hodin
odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

V loňském roce proběhl 25. prosince již 35. ročník „Vánočního turnaje
ve futsalu“. který je nejstarším turnajem v sálové kopané ve městě
i kraji. Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev, která hrála ve dvou
skupinách každý s každým. Po devíti letech zvítězilo družstvo „Beverly Team“. Na druhém místě se umístil „Bernard Team“ a třetí byli „Rakeťáci“. Po skončení všech zápasů proběhlo tradiční pohoštění.
36. ročník Vánočního turnaje se uskuteční 25. 12. 2018 od 9:00 hodin
prezentací mužstev. Pozvané týmy: Janeček team, Kuchta team, Rakeťáci, Bernard team, Truhlárna, To je jedno, Oldy team, Beverly team.
Maximální počet mužstev je 10.
Přihlásit týmy můžete na tel. č. 603 446 393 do 15. 12. 2018.
Mgr. Karel Bernard

CENÍK JÍZDNÉHO:
Děti:

Dospělí:
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půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

1 hodina

40,- Kč

Dne 24.12.2018 ve 24:00 hodin se koná v Ležnici, v kapli sv.
Jana Nepomuckého půlnoční mše, kterou bude sloužit páter
Jiří Majkov nebo v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený
zástupce.

MŠ Duhová kulička
V říjnu jsme se se školkou zapojili do oslav
100let České republiky. Povídali jsme si
o tom, jak se čas změnil, pohráli si s hračkami našich rodičů a prarodičů, kreslili jsme
Pražský hrad a zpívali naši i hymnu našich
slovenských přátel.
Konala se i tradiční drakiáda. Děti soutěžily
v různých disciplínách, které testovaly jejich
obratnost, statečnost a zručnost. Děti si musely vyrobit dráčka, poskládat správně mašle
na ocas, prolétnout s drakem nebeskou cestu a nakonec musely i draka nakrmit. Některé děti měly z draka strach, a proto jej z bezpečné vzdálenosti krmily házením kaštanů.
Ty statečnější si troufly draka pohladit a našly se mezi nimi i takové, které neváhaly
a drakovi daly pusu na čumák.

Dům dětí a mládeže
Byly jsme si poslechnout violoncellový kvartet. Někoho by vážná hudba mohla odradit,
ale muzikanti nám předvedli s lehkostí a vtipností své nástroje. Zahráli nám dokonce
i skladbu o tom, jak Spiderman zachraňuje
na poušti před Písečným mužem princeznu
Růženku.
Navštívili jsme i městské kulturní středisko, kde jsme viděli Nezbedné pohádky od
divadla Andromeda. Všichni jsme už slyšeli
pohádku O červené karkulce nebo O nezbedných kůzlátkách, nicméně nikdy jsme ji ještě
neslyšeli z pohledu hladového vlka nebo starostlivé kozí babičky.
Měsíc nám rychle utekl a moc se těšíme na
to, co nám přinese ten příští.
Za Duhovou kuličku Ondřej Čavojský

MŠ U Sluníčka
Máme skvělé rodiče
My děti ze školky U Sluníčka, máme určitě nejšikovnější a nejochotnější maminky
a tatínky na světě. V rámci našeho SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLKY
neváhají a ve svém volném čase realizují své
nápady. Na naší školkové zahradě nám opravili a nainstalovali nové herní prvky na naučných panelech .Na konci října pak připravili
pro děti „Drakiádu“.

Drakům se sice v bezvětří moc létat nechtělo, ale i tak jsme si to společně báječně užili.
Někteří draci se nám usadili na plotě u naší
školky. V listopadu nám pomohli uklidit zahradu a společně zavěsit čtyři nová krmítka
pro ptáčky. Po vysilující práci :-) jsme se odměnili voňavými a chutnými buřtíky.
Těšíme se na další společně prožité chvíle.
Děti z MŠ U Sluníčka

Měsíc říjen je za námi a s ním i úspěšná akce
spojená s přespáváním v našem DDM. Jestli
byly děti spokojeny? Věříme, že pokud byste
se jich zeptali, neodpoví vám nic jiného než,
že ano. A to je naším cílem. Určitě to nebyla
poslední „přespávačka“, kterou jsme pro děti
připravili. Už nyní se těšíme na další. Dne
28. 10. 2018 proběhla v našem DDM akce
„Vlajky“, spojená s oslavou 100. výročí založení samostatné republiky. Jak jsme již dříve
uvedli, přihlásili jsme naši organizaci k účasti
na akci „ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI“.
Úkolem bylo vyvěsit co nejvíce vlajek, na jejichž výrobě se podílela naše školní družina
během celého měsíce října a rovněž účastníci akce, kteří nás, i přes nepřízeň počasí
navštívili. A jak to dopadlo? Sešlo se 36 fajn
lidiček, vyrobili jsme si vlastní vlajky, změřili
si své znalosti o republice zábavným kvízem,
zahřáli se teplým čajem, kávou nebo horkou
čokoládou a na posilnění jsme si dali grilovaný párek nebo buřt. Podařilo se nám vyvěsit
celkem 232 vyrobených vlajek a vše řádně
zdokumentovat hromadnou fotografií. Celkový počet činí 225.191vyvěšených vlajek, které
byly zaregistrovány.
Na měsíc prosinec chystáme Vánoční turnaje
ve stolním tenisu a v nerf lize. Oba tyto turnaje
proběhnou v sobotu 15. 12. 2018. Na Vánoční
prázdniny připravujeme příměstský tábor, a to
ve dnech 27., 28. a 31.12.2018.
Bc. Martina Dandová, DiS.

Školní družina
V říjnu již proběhla první soutěž o Putovní Pohár vítězů ŠD. Tentokrát jsme si připomněli
100. výročí založení naší republiky. Žáci na
každém oddělení vytvořili výrobek v barvách
trikolóry. První oddělení vyrobilo dráčka, druhé
oddělení srdce a třetí oddělení kytičku.
Pohár si odneslo 2. oddělení .
Příští soutěž nás čeká v prosinci, kdy si každé
oddělení vybere postavu čerta, Mikuláše nebo
anděla. Vyhlášení proběhne 5.12.2018 na mikulášské besídce v ŠD.
Marie Ciperová
Blíží se čas Vánoc, přeji všem ať jsou Vaše
svátky co nejvíce provoněny klidem a dobrou
pohodou. Do nového roku přeji vše nejlepší,
především pevné zdraví a spoustu důvodů
k radosti!
Martina Malečíková
U nás ve městě / Školství
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Naše země slaví
100 let svého vzniku
Jaký byl život našich
předků?
Nahlédněme do kroniky města
Horní Slavkov…
Rok 1938 (pokračování)
Protože Češi odvezli všechno z nádraží,
všechna razítka, písemnosti, bylo město odříznuto od okolí. Teprve 10. 10. přijel říšský
vláček, který byl obyvatelstvem radostně přivítán. 12. listopadu byl nucen přijet uprchlý
bývalý český nádražní přednosta a osobně
musel německému přednostovi stanice předat všechny věci, které byly z nádraží odvezeny.
Při prvních dnech po obsazení německou
armádou byla zavedena německá pravidla
silniční dopravy, vše probíhalo velice hladce
bez nehod.
Kostelní věž byla ozdobena znakem hákového kříže – vyroben byl klempíři Aloisem a Antonem Martererem.
Vraždu německého velvyslance von Ratha
v Paříži židovským mladíkem s opovržením
naše obyvatelstvo odsoudilo. Večer 10. listopadu obyvatelstvo rozbilo výlohy obou židovských obchodů čp. 213 (Klara Meinl čp.
497 Wilhelm Fischer). Celý vnitřek obchodu
a část bytového zařízení bylo rozbito, naloženo na vozy, odvezeno a následně spáleno.
Obyvatelstvo nechtělo ve městě žádný židovský majetek.
Pankrác a Bory
Stovky sudetoněmeckých mužů a žen bylo
na základě spikleneckého ochranného zákona v letech 1936 až 1938 odvlečeno do
věznic Pankrác a Bory. Většinou stačil malý
podnět českého „hraničáře“ a Němec byl
vystaven po dlouhé měsíce vyšetřování. Ve
většině případů se podařilo českému vyšetřovateli případ „zdárně“ objasnit.
Já byl rovněž po domovské prohlídce, 8
muži zatčen v noci 30. 10. 1936 v Chodově
a téže noci převezen do Prahy na policejní
ředitelství. Po nekonečném čekání jsme já
a 20 kamarádů z okolí Chodova byli nuceni podepsat smyšlený, někým nadiktovaný
protokol. 2. 11. jsem byl převezen do věznice
na Pankrác. Měsíc později jsem byl předveden před vyšetřujícího soudce, kde jsem se
pokoušel oponovat smyšlenému protokolu.
Moje námitka byla zamítnuta jako nepřijatelná.. O rok později jsem se svými kamarády
obdržel obžalobu. Byl jsem obžalován, že
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jsem jako kasárenský důstojník prozradil důležité údaje československé armády a že je
mi navrhováno doživotí. Jednání bylo vedeno od 9. až do 11. února proti mně a mým 11
kamarádům. Na moji obžalobu nebylo možno přednést žádné důkazy, byl jsem tedy odsouzen za to, že jsem nenahlásil kamaráda,
který se měl údajně setkávat s německými
skupinami. Byl jsem odsouzen k 3 ½ letému
těžkého žaláře, 3 rokům ztráty osobních práv
a pokutě 2 500 korun. Jako vězeň jsem byl
přidělen do pracovní skupiny na lepení pytlíků. Denně jsem měl normu 2 tis. pytlíků, ze
které jsem obdržel peněžní prémii 1,- Koruny.
V této době jsem byl s třemi dalšími v cele
o velikosti 13 m². „I toto je znamení české
kultury“. 3. 4. 1938 nás přeložili na Bory. Tam
byli všichni političtí na samotce. Museli jsme
drát peří. Co se děje v létě tohoto roku jsme
nevěděli. Vůbec jsme nevěděli, co se ději,
i když mezi námi fungovala tajná pošta. 9.
10. jsme byli všichni bez jakékoliv přípravy
oblečeni do civilního oděvu a odvedeni do
společných prostor. Po týdnu dne 16. 10. přišel pod vedením důstojníka SS německý policejní výbor a vyzvedl nás z vězení a odvezl
do třetí říše. Byli jsme posledních 218 vězňů
„české zvůle“

Willi Strom
Odvlečeni jako rukojmí
Náš 20. letý boj za německou vlast nacházel svůj smysl. Zářijové dny roku 1938 ubíhaly. Česká vláda zakázala sudetoněmeckou
stranu a tím završila a podpořila náš boj za
osvobození. U všech členů sudetoněmecké
strany se konaly tvrdé domovní prohlídky.
Dny byly plné strachu, neboť i němečtí sociální demokraté šli ruku v ruce s českými bezpečnostními složkami a vydávali Němce Čechům. V noci z 23. na 24. září byla rozhlasem
vyhlášena mobilizace. Ještě téže noci se na
německém území Čech zvedla velká vlna
zatýkání. Všichni členové „Amtwaltru“ jsou
vytaženi z domu a odvezeni do vězení. I mne
stihl tento osud. V 6 hodin ráno mne vyzvedli
3 četníci a odvedli na četnickou stanici. Po
krátké době přivezli i mého kamaráda Wilhelma Wilferta, kterého také vytáhli nevědomky
z bytu. Dle sdělení jednoho četníka jsme byli
přivezeni k výslechu. Téhož dne nás odvezli
do loketského vězení na hradě, kde už bylo
mnoho našich z celého okolí Lokte. Bylo
nás asi 40. Nejprve nás vyslýchali policisté
a pak nás odvezli do Plzně, všem nám bylo
jasné, že jsme zajatci české „hordy“ a že budeme odvezeni jako rukojmí do vnitrozemí.
Večer, když už jsme se ukládali ke spánku,
ozval se rozkaz – všichni na nádvoří. Tam už
čekalo mnoho četníků a vojenská jednotka.

Naložili nás do dvou autobusů. Začala cesta
do neznáma. V 9 hodin jsme projeli domovským městem Horním Slavkovem a vydali se
směrem do Plzně. Všechna města, kterými
jsme projížděli, byla zatemněna, nikdo nebyl
v ulicích, vždyť platilo stanné právo. V ½ 12
jsme dorazili do Plzně. V tomto zatemněném
městě náš transport zastavil. Do autobusu
nastoupil český „mob“ a začal nadávat, že
by náš autobus měli polít benzínem a zapálit, pověsit by nás měli. Vojáci, kteří nás měli
hlídat, autobus opustili, aby bylo více prostoru pro řádění. Po hodině utrpení se autobus
rozjel a transport se přesunul ke sklepům pivovaru. Zde nás uličkou z bajonetů a obušků
nahnali do sklepa. Žádná možnost posezení,
žádné pohodlí, všichni jsme se krčili v rohu.
Přijížděli další a další transporty, až nás bylo
na 336 mužů. Pomalu ubíhaly strašlivé hodiny. Pokoušeli jsme se spát, ale starosti o naše
ženy a děti, které jsme zanechali doma, nám
nedaly spát. V pondělí 26. září náš všechny
převezli na hlavní nádraží v Plzni. Po pětinásobné tělesné prohlídce, kdy nám vše sebrali – nože i klíče, jsme museli nastoupit do
vlaku se zataženými okny. V jednu hodinu
v noci začala naše 26-ti hodinová jízda na
východ. Po celou dobu 26 hodin jsme dostali kousek salámu a kousek chleba. Četnický
důstojník s nabytým revolverem procházel
jednotlivými oddíly vlaku, zakázal nám kouřit
a pohrozil, že pokud se zvedneme z místa,
tak nás zastřelí. Po nekonečné cestě jsme
byli přinuceni vystoupit. Náš smutný průvod doprovázelo 200 bajonetů a procházel
městem Kyjov. Po 1 ¼ hodinovém pochodu
jsme dorazili do barákového tábora za městem. Teprve tam jsme se dozvěděli, že nás
zavlékli na jižní Moravu. Přepadl nás divný
pocit. Odtrženi od rodiny a ostatního světa
a jisté smrti vstříc. Od našeho zatčení jsme
byli pořád ve stejných šatech. Mohli jsme se
umýt v jedné vaně, ale bez ručníku a mýdla.
Jídlo bylo 2 x denně. Protesty a stížnosti byly
zakázány. Na slamníku jsme trávili celé hodiny a dny se strachem o životy naše a našich rodin. Pouze naše víra v našeho vůdce
Adolfa Hitlera nás držela při životě. 4. října
nás 170 lidí bylo odvezeno z našeho lágru
na nádraží do Kyjova. Tam jsme se dozvěděli, že náš národ je osvobozen a že již přijely
německé oddíly. Přepadla nás neuvěřitelná
radost. Bývalý major a majitel statku Svatý
Kříž u Chebu radostí dostal infarkt a zemřel
před našima očima. Začala cesta domů.
Plni radosti jsme jeli stejnou cestou domů.
Když jsme po 36 hodinách cesty dorazili do
Stříbra, zjistili jsme, že ve Stříbře jsou dosud
čeští vojáci. Cestou jsme potkávali poslední
české zbytky. Strojvedoucí Ing. Ottmar Hallina z našeho vlaku nám zastavil na otevřené
ulici mimo nádraží. S pohnutým srdcem a se
slzami v očích jsme stanuli na domovské
půdě německé vlasti. Zachvátila nás neuvěřitelná radost, když jsme uviděli v Tašovicích
první německé oddíly. Dva týdnu těžkého zajetí jsou za námi. Otevírá se nám nový svět.
Osvobozeni naším vůdcem stojíme jako

v domě čp. 438 (majitel Schmieger).
Z důvodu válečného hospodářství dochází
k situaci, že není k dostání vepřové maso.
Hovězího masa je zatím dostatek.
Od 15.11 do 25.11.1940 je v sále hostince
Anny Müllerové výstava krojů všech německých spolků.
Z majetku uprchlé židovky Clary Weil je vykoupena kůlna a obchod v domě č. 231.

svobodní lidé na naší milované zemi. Neuvěřitelný dík nám zaplavil naše srdce, neboť
vůdce nám nenavrátil pouze náš domov, ale
zachránil nám naše životy.
Rok 1939
Leden byl všeobecně teplý. Od 4.1 do 4.2
nebyl vůbec žádný sníh. V průběhu dne bylo
i kolem 14. stupňů, byla však často mlha
a 20. a 21. ledna byla po celý den.
4. února naše město navštívil říšský místodržící Konrad Henlein.
Obec prodala pozemkovou parcelu č. 4085/2
z jedné poloviny manželům Marii a Wilhelmovi Dopplerovým a druhou polovinu Theresii a Albrechtu Puchnerovým.
20. dubna – starosta předal našemu vůdci
k jeho 50. narozeninám dárek – porcelánovou mísu s víkem, která byla zhotovena
podle návrhu akademického malíře Emila
Stefana. Mísa byla vyrobena firmou Haas &
Czjzek. Mísa byla naplněna nerosty z okolí
Horního Slavkova. Za tento dárek obdrželo
město děkovný telegram.
1. května byl otevřen v Horním Slavkově
stavovský úřad (civilní matrika). 7. května
byl před tímto úřadem uzavřen první civilní
sňatek (Franz Alfred Kunz a Marie Gries).
Stavovským úředníkem byl Franz Stowasser.
Ke zdejšímu stavovskému úřadu náleží obce
Horní Slavkov, Ležnice, Ležnička, Kfely a Bošířany.
17.05.1939 proběhlo sčítání obyvatelstva –
město má 3 026 obyvatel.
26. června dorazili do našeho města vojáci
z Hamburské roty – ti co měli „opušťák“.
13.07. přijela do našeho města jednotka z regimentu č. 72 a na náměstí rozložila tábor.
3. října město uspořádalo u příležitosti začlenění do Velkoněmecké říše slavnost. Slavnostní průvod byl od nádraží směrem k mostu a následně až k hotelu „U vola“. Zde se
konal slavnostní projev představitele DNSAP
Franze Schmelzera a odborného učitele Fischera.
4.10. – opět návštěva vojenské 2. roty z Karlových Varů.
16. listopadu se odstěhovaly židovky Paula
a Elsa Fischerovi, které pořád ještě bydlely ve
svých domech. Odtáhly do Prahy a tímto je
naše město konečně očištěno od židů.
27. listopadu jsou na radnici osazena nová
vrata. Vrata byla vyrobena dle návrhu nákresu tajemníka Erwina Wagnera a byla zhotovena truhlářem Adolfem Simonem z Krásna.
Erb na vratech byl vyřezán Josefem Kreutzerem - zde v domě čp. 249.
31.12. byly matkám rozdány první vyznamenání – kříže za mateřské zásluhy (zlaté, stříbrné a bronzové).
V průběhu roku byla rozšířena zatáčka
u „Klopperlova mlýnu“ a současně byl položen nový térový povrch na silnici z města až
k porcelánce. Byla opravena i Ležnická ulička a ulička do místní části „Seifertsgrün“.
Městská záložna se stěhuje do nových prostor přestaveného domu čp. 213 po židovce
Claře Weilové.
Historie

Rok 1940
Hostinec „U nového hostinského“ s prostornými sklepy, které nebyly dlouhá léta používány, byl prodán majitelkou Barborou Markgraf rozenou König společnosti v Karlových
Varech. Kupující společnost se zabývá nákupem a prodejem zemědělského zboží.
4.8.1940 k nám dorazilo 70 francouzských
zajatců, kteří byli ubytováni v sále hostince
„ Město Vídeň“. Tito zajatci byli využíváni na
různé práce – pokládání vodovodu, práce
v dolech, práce v lese. Sedláci v okolí je využívali pro práci na poli. Zajatci byli využíváni
i v okolních vesnicích. Sochař jménem Bourilla Pacsal z Paříže byl využíván na různé
kamenické práce. Krom toho všeho zrestauroval sochy na náměstí v horní části tržiště
a sochy na Rubešově mostu.
Celé léto vydatně pršelo a úroda na polích
nemohla býti včas sklizena. Sklizeň byla
špatné kvality. Po dlouhé roky nebylo tak
špatné léto.
30. září zemřel řídící učitel Friedrich Sturm
– čp. 101. Zemřelý byl váženým občanem,
který měl mnoho zásluh. Byl sbormistrem,
kapelníkem a ve městě vedl sportovní a pěvecký sbor.
21.10. byla na chlapeckou školu umístěna
siréna na protivzdušnou obranu.
Na půdě radnice byla položena betonová
podlaha.
Ve staré stodole byla zřízena dílna s kotoučovou pilou pro obecního tesaře.
22.10. v 1.15 hodin v noci přelétl nad naším
městem tajný anglický letoun, který shazoval
světelné rakety. Obaly z těchto světelných
raket byly nalezeny u domu čp. 172, u „Kugelova dvoru“ u domu 499 a též u železničního
mostu.
V místním hostinci přenocovalo po několik
dnů několik Němců, co se stěhovali z Čech
do Německé říše.
Jako důsledek kruté zimy 1939/1940 uschla
přibližně stovka ovocných stromů a zbývající
stromy nedaly skoro žádnou úrodu.
22.10. byly v kostele umístěny dvě schránky
na pomoc obětem války.
Odvody mléka od zdejších statkářů byly
centralizovány. Mléko je dodáváno do centrální mlékárny. Mléko se odevzdává a sbírá

Pro lesnické účely jsou vykoupeny následující pozemkové parcely:
Franz Pöltig, dům č.p. 79. parcela č. 3040
Marie Hess, .čp. 47, parcela č. 3457/4
Olga Pröckl, č.p. 43, parcela č. 3459, 3460
Josef Steinbach, č.p. 61, parcela č. 2856,
2857, 2859, 2907
Anna Rohm, Třídomí, parcela č. 3727/2,
3728/2, 3729, 3730/2, 3733, 3706
Město provozovalo vlastní zařízení pro elektrické rozvody. Tento vlastní podnik byl rozpuštěn a správa elektrického zařízení byla
předána firmě Oswald Hanika, bytem zde čp.
562.
Začalo brzy sněžit. Sníh napadl již 25.10. Vydatně a nepřetržitě sněžilo až do konce února 1941. Celé čtyři měsíce leželo všude mnoho sněhu a vše se dopravovalo na saních.
Dlouho zpět nepamatujeme tolik sněhu.
Válka proti Polsku, Francii, Belgii, Nizozemsku a Anglii si vyžádala i oběti mezi našimi
obyvateli, kteří narukovali. Jména těch, kteří
padli a jména našich obyvatel, kteří byli za
své hrdinství vyznamenáni, budou pečlivě
zaznamenány a po ukončení války zviditelněny.
Nedostatek uhlí, který nás postihl v zimě na
přelomu roku 1939/1940 není letos tak znatelný. Všechny domácnosti se předzásobily
již v létě.
Obsazení Dánska a Norska naším vojskem
bylo našimi obyvateli přivítáno velkým jásotem. Ještě větší nadšení způsobilo znovuobsazení Belgie, Nizozemska, Lucemburku
a obsazení Francie – vstup do Paříže atd.
Zavedení potravinových a šatních lístků bylo
obyvatelstvem přivítáno. Příděl těchto lístků
byl považován za spravedlivý. Přidělovalo se
všem stejně, ať byl člověk bohatý nebo chudý.
Obyvatelstvo se dobře zapojuje do pouličních sbírek na zimní válečnou pomoc.
Na počest narozenin našeho vůdce proběhla
sbírka kovových předmětů. Sbírka byla zorganizována naším starostou Emanuelem
Hublem. Sbírka byla velice úspěšná. Leckterá „stará matička“ si odtrhla od srdce památnou rodinnou věc se slovy „ našemu vůdci
– od srdce“.
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Tradiční koncerty a akce ZUŠ
oživí Pluhův dům
Blíží se čas adventu, kdy ZUŠ připravuje koncerty, výstavy a kulturní
akce pro tuto dobu již tradiční. V závěru roku nebudou chybět vánoční koncerty v sokolovském klášteře a koncertním sále Pluhova
domu, kde se představí žáci hudebního oboru, do Pluhova domu již
potřetí zavítá loketská skupina Roháči, v rytířském sále hradu Loket
zazní provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání
orchestru pedagogů i žáků ZUŠ, sólistů a pěveckých sborů. Chybět
nebudou také výstavy výtvarného oboru v Horním Slavkově, Lokti i Krásně, dále koncert žáků a hostů pí. V. Moiseevy Tvorba nás
baví nebo klavírní podvečer třídy J. Honzajkové, kde vystoupí i žáci
tanečního oboru v Lokti pod vedením Š. Horákové. V letošním roce
také pokračujeme v tradici předvánočního setkání v historické části města Horní Slavkov, „Vánoce na pavlači“ se uskuteční v sobotu
15. 12. 2018, připraven bude kulturní program - Česká mše vánoční
v podání Karlovarského pěveckého sboru, lidové písničky harmonikáře Tomáše Mauera, výtvarné workshopy ve výtvarném atelieru
ZUŠ, vánoční písně v podání pěvecké třídy D. Kaplana, fireshow ohnivého divadla Ignis a v samotném závěru večerní koncert swingového kvartetu Loktet a Romantické vánoce Michaely Noskové a Oto
Teubera. Občerstvení zajištěno, více informací na plakátech.
Dovolte mi, abych v závěru roku 2018 poděkoval zřizovateli školy,
vedení měst Loket a Krásno, všem zaměstnancům ZUŠ, zákonným
zástupcům, SRPŠ při ZUŠ, sponzorům i dalším podporovatelům Základní umělecké školy za spolupráci v uplynulém roce, které si velmi
vážím, do roku 2019 přeji za celý kolektiv ZUŠ především zdraví, klid
a pohodu a výjimečné umělecké zážitky.
Bc. Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

Program:
7. 12. 17,30 hod
Tvorba nás baví 2

Taneční sál Loket

11. 12. 18,30 hod.
Březová – kulturní centrum
Vánoční koncert pěv. sboru Melodie
13. 12. 17,00 hod. 
Výstava VO „Republika“
13. 12. 18,30 hod.
Roháči na Pluháči (vstupenky v kanc. ZUŠ)

pobočka Loket
Pluhův dům

15. 12. 15,00 – 20,00 hod. 
historické centrum HS
Předvánoční setkání v Pluhově ulici (vstupné dobrovolné)
17. 12. 19,00 hod.
hrad Loket
Česká mše vánoční J. J. Ryby (vstupenky v kanc. ZUŠ)
18. 12. 18,30 hod.
Koncert pro město Horní Slavkov
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Pluhův dům

ZŠ Školní
Projekt ke 100. výročí založení republiky

I naše škola se zapojila do oslav 100. výročí založení republiky. Projekt, který se konal
po podzimních prázdninách, nebyl ojedinělý
jen svým obsahem, ale i organizací činností
ve škole. Novinkou byla možnost zapsat se
k vybranému tématu a převzít tak zodpovědnost za to, na čem budu pracovat a jak projektové dny strávím. Projekt na 2. stupni pak
proběhl hlavně ve čtvrtek, kdy se všechny
skupiny zabývaly vybraným tématem. Žáci
1. stupně, konkrétně 4. a 5. tříd, pracovali
s tématem o něco déle, do výuky postupně
zařazovali témata, kterými si ji obohacovali.
Vyústění práce se uskutečnilo v pátek 2. 11.
2018. Ráno žáci ze Žákovského parlamentu,
spolu s vedením školy, připnuli na oblečení
dětem malé trikolóry, které symbolizovaly propojení s významným výročím. To, že
je žáci i všichni zaměstnanci školy měli až
do konce dne připnuté, bylo velmi pěkným
prvkem podporujícím vlastenectví a vzájemnou spolupráci na celém projektu. Všechny
zapojené třídy a skupiny pak prezentovaly hotovou práci ve svém „stánku“, v nové
části školní jídelny. Díky jejich kvalitní práci
tak vzniklo velké množství pomocných materiálů do výuky, které můžeme využívat
i v dalších letech, např. kniha „Životní osudy
lidí“ nebo panely mapující systém opevnění
a vojenských pevností poblíž hranic České
republiky. Součástí prezentace byly také tematické plakáty, výstava nerostů místních
lomů a nalezišť, ochutnávka dobových jídel,
vyrobená mávátka, soutěž zaměřená na
poznávání dřívějších názvů slavkovských
ulic a videoukázka z nácviku „Spartakiády“.
Mladší žáci, kteří nepracovali s konkrétním
tématem, navštívili prezentaci také a společně si vše se svými p. učitelkami vysvětlovali.
Nechyběla ani výstava běžných předmětů
z uplynulých let, se kterými si již dnešní děti
nesetkávají. Největší údiv vzbudil balíček
skládaného toaletního papíru, mechanický
psací stroj, žehlička na žhavé uhlíky a plyŠkolství

nové masky, které si někteří hned zkoušeli.
Jsme rádi, že se tomu již můžeme smát
a nemusíme naše děti učit pobíhat s nasazenou maskou, v pláštěnce a s pytlíky na
rukou.
A jaká témata žáci zpracovávali?
• Co to je? - výstava dobových dokumentů,
časopisů, LP desek a mnoha předmětů
z běžné domácnosti, které už dnes neznáme, skupinová práce 4.A
• Vzpomínky - co známe už jen z vyprávění
našich rodičů a prarodičů, výroba kuliček
na cvrnkání, škola dříve a dnes, dobové
oblečení, skupinová práce 4.B
• Hrdinové z dětských knih a hry našich
rodičů a prarodičů - čtení dětských knih
(např. O letadélku Káněti, aj.), skákání přes
gumu, Krvavé koleno, provázková přebíračka a mnoho dalších, skupinová práce
5.A
• Slovenština - výroba česko- slovenského
slovníku, skupinová práce 5.B
• Stavitelství 1. republiky - konkrétně dostavba Chrámu sv. Víta, vila Tugendhat
a vojenská opevnění
• Životní prostředí, těžba a proměna krajiny
- vycházka s fotografováním a určováním
získaných nerostů
• Prezidenti - životopisy, charakteristické
způsoby vlády všech prezidentů Československa a České republiky
• Životní osudy konkrétních lidí - např. M.
Horáková, H. Píka, J. Palach, V. Čáslavská
a dalších zpracovaných jako kniha
• Vývoj bydlení - život ve městě a na vesnici,
změny v bydlení, dostupnost vody, koupelna a toaleta v bytě, aj.
• Vývoj módy - proměny módy napříč stoletím, ukázky módních stylů
• Vývoj vážné a populární hudby - vývoj klasické a popové hudby v období od roku
1918
• Kuchyně - příprava pomazánek a moučníků z klasických surovin jako je tvaroh,
mák, sádlo a jiné
• Spartakiáda - nácvik části spartakiádní sestavy na píseň M. Davida „Poupata“
• Dobové tradice - seznámení s tradičními
akcemi, výroba mávátka, hry s azbukou
Všichni zapojení žáci si projekt chválili. Netradiční výuka se jim líbila, ocenili i přípravu
a pomoc učitelů. Chválou nešetřili ani na své
spolupracovníky z týmu. Přestože byly skupiny tvořeny žáky z různých tříd, společné
téma je spojovalo a jak psali „společně si to
užili“. Samotná prezentace všechny zaujala
pečlivým provedením a skvělým vystoupením žáků, kteří o své práci a zjištěných skutečnostech povídali ostatním. Nedostatkem
bylo málo místa ve vyhrazené části jídelny.
Ale to příště napravíme.
Děkujeme všem žákům i vyučujícím za krásné nápady, skvělé chování a přístup k týmové práci.

ZŠ Šance
Den s vlajkami
Tak jako celá republika, slavili jsme i my
v naší škole 100leté výročí vzniku Československa. Přihlásili jsme se do projektu “Nejvíc
vlajek.“ Žáci, učitelé i asistenti vyráběli několik týdnů různé typy vlajek různými technikami – malované, koláže, z víček od pet lahví,
mozaiky, na ručním papíru, z obarvené rýže,
a jiné. 26. 10. jsme vyzdobili školu jak venku,
tak i ve třídách a na chodbách.
Celý den byl věnovaný soutěžím a aktivitám
zaměřeným na naší zemi. Všichni účastníci
byli oblečeni v barvách vlajky. Vrcholem tohoto dne bylo společné foto. Akci byl přítomen i starosta města.
Mgr. Lenka Chmelíková
a Mgr. Anna Hadáčková

ZŠ Nádražní
100 let Československa
Naše škola se zapojila do oslav vzniku Československa. 25.10. jsme měli projektový den.
Starší žáci začali sportovním turnajem v retro
oblečení pod vedením Mgr. Ondřeje Lukeše, ti
mladší vytvářeli české vlajky ve svých třídách.
Na chodbě vznikla výstavní síň, kterou připravila paní učitelka Helena Škopková. Zde se
všichni seznamovali s historickými událostmi a symboly ČSR. Mgr. Václava Svobodová
si připravila vyprávění doprovázené dobovými fotografiemi. Vyplněním krátkého testu
žáci ukázali, co si zapamatovali. Najít zajímavosti o nejznámějších umělcích, sportovcích
a vědcích byl úkol pro starší. Na nástěnce
vyrostla lípa , jejíž listy o nich vypráví. Počasí
nám přálo, proto mohla vzniknout vlajka České republiky z našich těl. Ač se to nezdá, bylo
zde 176 žáků a učitelů.
Mgr. Heppnerová Eva
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MKS PRO DĚTI

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
1. 1. 2019

15. 12. 2018

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
18:00 - Náměstí

MIMI A LÍZA
Slovensko 2011, Animovaný / Rodinný, 90
min.
19:00 Kinosál
Režie: K. Karekesová
Vstupné: 55,- Kč, děti 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

19. 1. 2019

29. 12. 2018

DISKOTÉKA
20:00 – 2:00 Taneční sál
DJ Jiří Němec
Vstupné: 50,- Kč

5. a 12. 12. 2018

8. 12. 2018

BIGBÍT V KAVÁRNĚ
19:00 kavárna
Tradiční předvánoční setkání a vzpomínková akce na Jana „Číču“ Chlebuše s kapelou
BEAT CLUB 68´ a hosty 2nd z Rakovníka.
Vstupné: Dobrovolné nikoli žádné.

8. 12. 2018

X_JAZZ/ PROJEKT 2/ IV. JAKOST
19:00 Malé kino
Netradiční koncert v netradičním prostředí.
Vstupné: 99,- Kč

12. 12. 2018

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
I letos se naše město se zapojí do celorepublikové akce regionálního Deníku.
Přijďte si s námi zazpívat koledy.
18:00 Náměstí – schodiště před MKS
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POZOR!
Informace o změně otevírací doby MKS
v době vánočních svátků:
KNIHOVNA
24. – 26. 12. 2018
27. – 28. 12. 2018
31. 12. 2018		
KAVÁRNA
24. – 26. 12. 2018
27. – 28. 12. 2018
29. - 31. 12. 2018
1. 1. 2019

KULTURNÍ AKCE
VÝTVARNÉ DÍLNY NEJEN PRO SENIORY
16:00 1. patro MKS
Tvořivé dílny, při kterých si vyzkoušíte
různé výtvarné techniky. Lektorka Lucie
Jílková.
30,- Kč za lekci

17. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA HORNÍHO SLAVKOVA
Hrají: Timbre Music
Host: Petr Kotvald
Doprovodný program: KASINO, taneční
vystoupení, supertombola
Vstupenky v předprodeji od 10. 12. 2018
v kavárně MKS.

MUZEUM

1. 12. 2018 – 27. 1. 2019

VÝSTAVA ŽEHLIČEK
Jak se žehlilo před sto i více lety? Historické unikáty, žehličky na uhlí, plyn a další
zajímavosti o historii žehlení ze sbírky
Jiřiny Sivákové a jejího muzea z Bečova
nad Teplou.
Muzeum otevírací doba:
Sobota – neděle
8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00
Vstup na výstavu je zároveň vstupenkou
do muzea. Děti (6 -15 let), senioři (nad 65
let), držitelé průkazu ZTP - 15 Kč/ Dospělí 30 Kč/ Rodinné - 75 Kč

Zavřeno
9:00 – 15:00
Zavřeno
Zavřeno
9:00 – 18:00
Zavřeno
17:00 – 20:00

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786,
příspěvková organizace

srdečně zve na tradiční

Vánoční koncert
ve čtvrtek 13. prosince 2018
v 17.00 hodin
do kinosálu MKS v Horním Slavkově

Těšíme se na setkání.

Kultura

LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI

NONSTOP informace o místě a provozní
době poskytování lékařské služby první
pomoci v Karlovarském kraji, včetně služeb
stomatologických pohotovostí, získáte
nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle krajského úřadu: 353 502 502
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon C, 3. patro): 352 520 347
všední den: 16:00–21:00
sobota, neděle, svátky: 9:00–19:00
Lékařská služba první pomoci pro děti
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon E, 3. patro): 352 520 430
všední den: 16:00–21:00
sobota, neděle, svátky: 9:00–21:00
Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon C, 3. patro): 352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9:00–14:00

MĚSTSKÝ INTERNET

V případě zájmu o zřízení internetu volejte
pana Halgašíka: 774 218 518

POLICIE ČR
HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel.: 723 585 575

V souvislosti se zlepšováním informovanosti
občanů, je v našem městě zavedena služba
– Mobilní rozhlas. Budeme vás informovat
o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo
a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily
o dění v obci - upozorně¬ní na odstávky
energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Služba je pro registrované zdarma!
Registrujte se na
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

Tel.: 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz
ředitel: 602 110 503
provozní technik: 722 378 674
odpadové hospodářství: 724 113 584

Provozní doba:
PO: 08:00–12:00 13:00–17:00
ÚT: 08:00–11:00
ST: 08:00–12:00 13:00–17:00
ČT: 08:00–11:00
PÁ: 08:00–11:00
evidence a podpory - 950 161 216
zprostředkování zaměstnání - 950 161 219
hmotná nouze - 950 161 220, 950 161 221
státní sociální podpora - 950 161 231

SBĚRNÝ DVŮR

MĚSTSKÝ ÚŘAD

TECHNICKÉ SLUŽBY

Provozní doba:
letní období – od 1. 4. do 31. 10.
PO - ČT: 7:00–10:45, 11:30–17:00
PÁ: 7:00–10.45, 11:30–15:00
SO: 8:00–12:00
zimní období – od 1. 11. do 31. 3.
PO, ST, PÁ: 7:00–10:45, 11:30–15:00
ÚT, ČT: 7:00–10.45, 11:30–17:00
každá první sobota v měsíci: 8:00–12:00

Důležité kontakty

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8:00–17:30
úterý, čtvrtek: 8:00–15:00
pátek: 8:00–13:00
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici: 9:00–17:00

MOBILNÍ ROZHLAS

PORUCHOVÉ LINKY

Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství: 724 606 870
Poruchová služba kabelové
televize a internetu ve městě:
774 559 868, 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE: 1239
Poruchová linka ČEZ: 800 850 860

KONTAKTY NA MĚÚ

MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní
indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ).
Pro její využití kontaktujte uvedená telefonní
spojení.

Recepce (ústředna): 352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz
Alexandr Terek
starosta
alexandr.terek@hornislavkov.cz
724 796 727
Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@hornislavkov.cz
730 823 697
Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
martin.stark@hornislavkov.cz
352 350 677, 602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
monika.volfova@hornislavkov.cz
352 350 680, 602 110 499
Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
hana.gregorova@hornislavkov.cz
352 350 685, 602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661, 602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
352 350 676, 602 284 661
Bc. Pavlína Hadáčková
vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
pavlina.hadackova@hornislavkov.cz
352 350 686, 725 430 562
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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti

• kupní, darovací smlouvy
• právní servis
• výkupy nemovitostí
• znalecké posudky
• tržní odhady
• výplaty exekucí
• audity, hypotéky

č
-K
0,
00
9.
29
1.

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům

Prodej chaty
Třídomí u Horního Slavkova
Vl. pozemek o rozloze 855m².Přízemí,ob.
pokoj, kuchyň, koupelna, wc.1NP.2x
pokoj. El. 230/400V, odkanalizování do
jímky. Vytápění ústřední(měd.rozvody)
nové radiátory. Voda z vlastního vrtu ( hl.
40m ), pitná(atest),nezávislost na jiných
vodních zdrojích. Součástí přístavba s
dílnou a skladem dřeva. Střecha
zateplena. Prodej vč. vybavení.

Aktuálně
poptáváme:
Rodinný dům – Horní Slavkov,
Krásno a okolí
do 3 mil.kč. koupě.

• Byt 3+1, OV, možno i před
rekonstrukcí. koupě.
• Zahradu
Kolonie U Spartaku. koupě.
• Byt 2+1, k pronájmu,
dlouhodobě.

Váš spolehlivý partner pro reality Libor Houška - jednatel společnosti.
T: +420 723 245 700 E: houska@mixxreality.cz
www.mixxreality.cz

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420 602
602 515
515 592
592
+420
+420
602
150
+420 602 150 619
619
unisklo.cech@volny.cz
unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- -řezání,
broušení,
vrtání
ornamentní
skla,pískování,
polykarbonáty
- výroba
akvárií, terárií
- izolační,
bezpečnostní
a kalená skla
- žáruvzdorná skla do krbu
- ornamentní skla, polykarbonáty
www.unisklo.cz

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

JENSTAR s.r.o
Nabídka zamìstnání
Pracovní pozice vhodná pro samostatné pracovníky, manuálnì
zruèné a schopné plnit rùzné zámeènické a stavební èinnosti.
Práce zamìøena na montáž litinového zábradlí, drobných
ocelových konstrukcí a opravy stožárù. Ochota nepravidelnì
cestovat na realizace K. Vary, Plzeò a Praha. Zajímavá èinnost také
na designovaných konstrukcích.
ØP sk.B výhodou. Ideální pro uchazeèe z Horního Slavkova,
kde sídlíme.

tel.:602606036

e-mail:jenstar@jenstar.cz

Veselé Vánoce

www.hornislavkov.cz

